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ستپك ده       
و   هیچ آتب ی له و مانایه م به آه ، مه ك بكرت آه یهرچی نفال دا هه ساتی ئه ر آاره رامبه  به له

موو  و هه رینی ڕۆحی ئه وه شانۆ و ڕۆمانك دا جگای هه مۆسیقاو شیعرو جیرۆك و
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 مرد  تی پیره سره ی ژن ئاهو حه ی منداڵ قیژه زانم زریكه ، من ده وه ی آورد نابته ئینسانه
و  م خیتابی دووباره نرن، به  هیچ ئامرك نا ژه بهسم ناآرن   و ڕه وه  نا نووسرنه مانه ئه

ر   سه  له  الوازترن بتوانن قسه وه آانی حیزب زۆر له  ناو ڕۆشنبیره آان و به سوواوی حیزبه
 الی  یه ربینه بوونی زمانی ده  آردن و نه م الوازی و بتوانایی قسه ر ئه  هه،ن نفال بكه ئه

تیس   دۆخكی ساردوسو مردوودا قه نفال له ی ئه نهی سا وه نه یادآرد وایكردووه آان  حیزبه
  .                          بكرت

ستیارو قووڵ   و گوتاركی هه بوونی قسه داو نه و دۆخه  له ی سانه وه تیس بوونی یادآردنه قه
 آورد بدونم یاریند ڕۆشنبیركی د ی آتبك دا چه  پرۆژه  له وه مه  بكه وه وای لكردم بیر له

ستیارو ڕامانكی  آی هه  ڕۆشنبیرییه بهی  وه بۆ مژوو، بۆئه آتبك بت آانیان مه تا وه
  ی مردووی سانه وه  شیعاراتی حیزب و یادکردنه  له  زۆر دووره که  وه ئینسانییه
  و بۆشاییه ی تر ئه ڕوو، تا هنده نه نفال بخه ر ئه سه  له وه  زۆر ڕووه کانی خۆیان له وه خوندنه
ڕوو،  تداری کوردی بخرته سه قی حیزب و ده ی نوان ڕۆشنبیرانی کورد و عه مردووه
ساتکی   کاره ت به باره  سه ڕوو که  بخرنه ییانه کرده مساردی و نه و خه ی ڕوونتریش ئه وه بۆئه

.               یه نفال هه ک ئه تراژیدی وه  
کی  یه وامی پۆژه رده به  له شکه ، به وه ته دا کۆکراونه م کتبه ناو ئه  له که  م گفتووگۆیانه کۆی ئه
.       دوادابت شکی تری به ند به دا چه و نزیکانه  له نگه  ڕه  که خۆم  
ی  له په  هۆی کارکردنی به ڕوو ببنه ته دا خراونه م گفتوگۆیانه  له ی که رنجانه م سه م ئه که نا ده مه ته

.                نفال  ئه ت به باره تر سه و کارامهزیاتر   
 

ش ڕه  آاآه مه حه  
 سوید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كه  به م گفتوگۆیه ئه بی   له ش نين سه گفتوگۆ له(  آت ) ر خوانی خو  
 

 
 
 

لی ختيار عه به  
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   بكرت، آه  ترسناك و دیدآوژه ڤینییه و خۆئه ی ئه بت ئاراسته  ده ڕی ڕۆشنبیریی ئمه شه
   گادا بكات واوی آۆمه ر ته سه وا به آی ناڕه دنازییه  دایكبت به تك له سه آات ده واده

          
 

لی ختیار عه به  
 

آی  ها مانایه روه  و هه دایه  وتكی ئیسالمیدا ڕووینه نفال له  ئه ر بھاتایه گه ئه/ پرسیار
ن   الیه م له آی وابكرت، هه نگییه  نوقمی بده یهنفال بتوانرا  ئه  پتانوایه درایه ئیسالمیشی پنه

    وروپی؟ وسا وتانی ئه آانی دونیا، ئه  ئیسالمییه موو وته  هه گاته  تا ده وتانی دراوسوه
                   

 
ی  وه سات و بیرچوونه  آاره دان به خنه بایه: لی ختیارعه به
مجار  تی آه مرۆڤایه.  شكی گرنگی مژووی مرۆڤه به

و  ئه. منت آانی مژووی خۆی بیرده وره  گه ساته آاره
ڵ توندوتیژیدا  گه آی درژیان له ی مژووییه گایانه آۆمه
  گاآانی دیكه  آۆمه آی الوازتریان له رییه وه ، یاده یه هه
بوو  وه ، ئه آانی مۆدرنه وره  گه  ئامانجه آك له یه.  یه هه

زرنت،   دابمه خالقی تازه آی ئه مایه هر بن سه گا له آۆمه
یدان   مه ی هنایه ره گه و ئه  ئه ر خودی مۆدرنه م هه به

وشت   ڕه ك بت و به  پچه آانی مۆدرنه نگییه  جه سته ره  آه بدات به رهه ك سه گایه آۆمه
ی  نوان مۆدرنه  ر وایكرد له گه م ئه ئه. رستی بت قیش نوقمی آۆنخوازی و ترادسۆن په عه

ی  ی شتانه شه گه. بن وره آان گه ره مپه آان بوخن و له خالقیدا پرده ی ئه زانستی و مۆدرنه
. بت ی نه خالقیانه آی ئه ك زیره آی زانستی مرۆڤ وه ن زیره آه زانست و بازرگانی واده

ی خۆی  آه قییهخال  ئه آی زانستی و دیوه یه  بۆ مۆدرنه وه بته  آورتده آاتك مۆدرنه
  ك مۆدل له مدت، آۆمه رهه ك مۆدلی ترسناآی حوآمكردن به دۆڕنت، ئیدی آۆمه ده

ی ئیسالمی  وره ركی گه بوای من ڕووبه به. عسی تی نازی و ستالینی و به وه ی ده ونه
وی بوو  ده تكی به وه عس ده به.  وه جوته مان هی فاشی ده ر هه سه رخیش له سیاسی هاوچه

م  ، به وه تاییه ره خالقیاتی خكی سه  ئه تك به وه  لخوڕین آردبوو، ده  خۆی فری فۆآه آه
ی  وره  گه ره  ملمالنی هه بت بزانین آه ده. ك بوو ی چه مین و نوترین شوه نی دواهه خاوه

   ڕووه وت سوود له یانه  ده  آهلك تگه وه ، ده دایه نده هه م دوو ڕه  نوان ئه ئستای دونیا له
بۆ . ن بووبكه ی قه آه خالقییه  آلتووری و ئه نده هه ی ڕه وه  ببینین، بئه ی مۆدرنه زازستكه

آی مۆدرن  آنۆلۆژیایه  ته موو جۆره تۆم بت، هه آی ئه نی چه وت خاوه یه ئران ده..  نمونه
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 شارستانتی  وه لره. دات خالقی و فیكری نه هآی ئ یه وه  آرانه م مل بۆ هیچ جۆره بت، به
عس  ، فاشیزمی به  هاتووه رتبوونكی آوشنده ڕا تووشی آه وه  ناوه تی له دینی خۆرهه

ر   سه خودی فاشیزمی دینیش له. مۆ بوو ی ئه  دینییه و فاشیزمه می ئه آه تای مۆدلی یه ره سه
ی   مۆدرنه  له ی زانستییه ی مۆدرنه وه  جیاآردنه  آه زراوه تی دامه ڕه  و بنه وره آی گه مایه بنه
،  ك بوونی نییه ركی گشتی و چوونیه وه ك بوونه ویدا، مرۆڤ وه ده خالقیاتی به  ئه له. خالقی ئه

خلوقكی  ك مه ئینسان وه.  یه تدا مانای هه شره  و عه بیله  ناو قه نیا له  ته ركه وه مرۆڤ بوونه
 آلتووری  مرۆڤ له.  وه بوونه دایك نه  له رناگرت له  وه وه  خۆیه های خۆی له  بهنیا خۆ، ته ربه سه
نفال  ئه.  وه  یادچۆته رمان بسوڕمت بۆ له  سه وه ، تا له بووه  بیردا نه دا بۆ ساتكیش له ئمه

  یه ڕاستدا زۆر قووڵ بوانین شتك نی له.  ی ئینسانه وه  یادچوونه ی آولتووری له درژآراوه
نفال،   ئه ق به رهه نگ بوون بت ده  ناوی بده نفال بت، شتك نییه  بیرآردنی ئه ناوی له

ك  آدا مرۆڤ وه رجگایه  هه له.  ی ئینسانه وه  ناوی بیرچوونه یه كو شتكی گشتیتر هه به
  سات له ره آا ستكردن به بت، هه ه به  دایك نه خۆ له ربه آی سه هایه خۆ و به ربه آی سه مانایه

 آلتووری  له.  یه  هه وه رییه وه مكی یاده  چه ندی به یوه نفال قووڵ په  بیرآردنی ئه له. دایك نابت
ری  وه یاده: م دووه.  ری دینییه وه م یاده آه یه:  وه ینه ری جیابكه وه بت س جۆر یاده دا ده ئمه
ری  وه  یاده  له یه شه و به ری دینی ئه وه یاده.  یه آی گشتی مرۆڤانه رییه وه یاده: م سھه.  ییه وه ته نه
جۆركی  ی بیستدا به ده  سه  له آه رییه وه پارزت، یاده آانی ده مزه  آلتووری دینی و ڕه آه

  شه م به ، ئه مبولی دینیشه ندك سه گری هه نفال هه ی ئه وه  حوآمی ئه به. بت ترسناك الواز ده
  یگرتووه  و هه نفالی پاراستوه ی ئه وه ئه. بوو نفالدا چاالك نه ی ئه له هس  مه ری له وه  یاده له

  رییه وه م یاده آانی ئه  ئینسانییه نده هه  ڕه یه وه  ئه آه آشه.  یه ری ناسیونالیستی ئمه وه یاده
ات آ  آوشتن و قانكردن ده  باس له رییه وه م یاده رآات ئه ، هه  زۆر الوازه ناسیونالیستییه

آانی   ئینسانییه نده هه ی ڕه وه ڕت ، ئیدی قووكردنه گه وتكی حیزبی و سیاسی ده ستكه بۆده
ی  وه م بۆئه ، به آی ناسیونالیستی و سیاسییه یه نفال آشه  ئه ڕاسته .  نییه بۆ گرنگ
  ت ببتهب آی ئینسانی، ده یه  آشه بت ببت به  زیندوو بت، ده میشه  و بژی و هه وه بمنته
آی تر گرنگی   مانایه به. ی مرۆڤ و ئازادی وه آردنه آی پناسه ره ری سه مۆ و بزونه دینه
خالقی  ر سیستمی ئه سه ی له وره آی گه رییه ت آاریگه الله ك مانا و ده  وه  آه دا نییه وه نفال له ئه
  ، چونكه وه  ژر گومانه خاته هآی مژوویی د ك پانتاییه  دین وه  آه  نییه وه ، ئه یه بی هه ره عه

گای آوردی  خالقی آۆمه نفالدا آۆی پكھات و ستراآتوری سیاسی و ئه  ئه  له وه قووبوونه
  بت له نفال بپارزین ده تی ئه ی بتوانین حورمه وه بۆ ئه.  وه  ژر پرسیاره خاته خۆشی ده

  ی له وه ته  ڕزی نه  آه وه یستی آورتبینه آلتووركی ناسیونال ، له وه ره پنه آولتووركی دینی چه
 ڕزی   ناسیونالیزم آه  بۆ جۆرك له وه ڕینه ، بپه ر حیسابی ڕزی مرۆڤ بونیادناوه سه
و  تا ئه.  بپوت وه ته  ڕزی نه ك ڕزی مرۆڤ به وه پوت، نه  ڕزی مرۆڤ ده  به وه ته نه

 و با  قینه آی ڕاسته هایه ك به ك و وهموو شت ری هه وهه ك جه ی مرۆڤ تیدا وه جگایه
آانی خۆی  قینه  ڕاسته نده هه  ڕه وره آی ئینسانی گه ك تراژیدیایه نفال وه ماشاناآرت، ئه ته
كو  ، به ندی ئیسالم نییه نیا پابه نفال ته  ئه نگیكردن له ی بده له سه  مه وه لره. رناگرت وه
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  مجۆره دان به خنه آی تربایه  واتایه به.  یه خالقی ئمه ندی آۆی ستراآتوری سیاسی و ئه پابه
ك هۆی  ر آۆمه  به ی آورد له ئمه. یه ی جۆراوجۆرو جیاوازیان هه  ڕیشه  ترسناآانه تاوانه
.  ر هۆی دیكه  به خۆرئاواش له. رهۆی تر  به ب و موسومانان له ره ، عه وه ینه به  بیریده ت له تایبه
 هۆآانی   له شكه ، ئیسالم به وه ستی ئیسالم بگینه آان بۆ باده موو شته  هه یه نی وه ڕم به باوه

بینرت و   زیاتر ده تی آه یه و دیوه تی، ئه یه آه قه  زه دیوه ی، وه نفال و بیرچوونه ڕوودانی ئه
. ن آه  ده وه آی یادچوونه  آۆمه  آه یه ڕا هۆآاری زۆر هه وه  ژره م له ، به وتووه ر ئاو آه پترسه

خۆ،  ربه ردكی ئازد و سه ك فه بوونی ئینسان وه  دایك نه  هۆآاری له  له بت بشزانین، جگه ده
را  زگه گه یی و ڕه وه ته متومانی نه ك ته  آۆمه میشه میزاد هه ، ویژدانی ئاده یه ش هه هۆآاری دیكه
ی  آه  مرۆڤانه  ئیلتیزاماته له  م ویژدانه ش ئه آی سیاسی ڕه یه رده  په میشه گوتوتی، هه

  وت دان به آان تا ئستا نایانه د ساڵ تورآه وه  نه ڕینی پتر له ، دوای تپه وه خاته دورده
می  رده آانی سه  ژرباری تاوانه آان ناچنه وروپییه  ئه ندك له آاندا بنن،هه رمنه آوژی ئه شه ڕه

ق  رهه آانیان ده آان و تاوانه  سووره  قانی هینده بهق  رهه آان ده مریكییه  ئه آۆلۆنیالی، زۆر له
یوانكی سیاسی بت،  ی مرۆڤ بت حه وه ر له چت مرۆڤ به پده. نگن ش پستان بده  ڕه به
ها  مبه  و آه ستی سیاسی زۆر چكۆالنه به آانی خۆی بۆ ئامانج و مه  مرۆڤانه نده هه یوانك ڕه حه

لی آیمیاوی بت آاتك  ین و عه دام حسه ك سه سانی وه  آه لهی ئستا گوی  وه ئه.  فرۆشتوه
كو  ، به ڵ ئینساندا نییه گه روآاری له  سه گات، آه ن باشتر تده آه ده م دادگا قسه رده  به له
می مردنی مرۆڤ و  رده  سه مه رده م سه ئه.  مردی سیاسیدایه ك ئاده ڵ آۆمه  گه روآاری له سه
هنت و آۆی  رده رده  سه وه موو شونكه  هه  له م ئامرده ئه.  ردی سیاسییه دایكبوونی ئام له

 گرنگ  الوه  مرۆڤی به م ئامرده ئه.  آانی داگیرآردوه گاآان و آۆی آلتووره ژیان و آۆی آۆمه
ی  وانه ئه.  وه ندی سیاسی ڕووت آورتكردۆته هه ك ڕه كو ژیان و بوونی بۆ آۆمه ، به نییه
. ك ئامردی سیاسسن كو آۆمه  مرۆڤ نین، به وه قننه ته  عراق خۆیان ده  لهمۆ ئه

   له مۆ ئمه ئه.  ماوه  نه وه  مرۆڤه آیان به ندییه یوه  په ك ماشنی دینی و ڕامیارین آه آۆمه
ی  زهن و و آه ده وره  گه م ئامرده  ئه وه آنۆلۆژیا پكه ت و دین و ته ژین سیاسه جیھانكدا ده

  . یه و ئامرده  ئیشی ئه ر له شی هه وه بیربردنه.  یه  سیاسییه م ئامرده نفال ئیشی ئه ن، ئه ده ده
          

 
  نھا له  ته  آه وه آی سیاسی ساده  هۆشیارییه نفال له  ئه  چین آه وهۆآارانه  ئه:پرسیار
و  آی آلتووری، له  بۆ هوشیارییه وه زتهگوا ، ده تیسبووه دا قه ی سانه ر پیانه ی سه وه یادآردنه

ها  روه هه. رز نگی به  ده ك به یه وه  بۆ بیرآردنه وه گوازته  ده  نییه نی قسه  خاوه ی آه نگییه بده
تی  رپرسیارییه  ئاستی به م له ، هه یه  هه وه  آورد خۆیه ندی به یوه ند په  چه نگییه م بده ئه

         تی آوردی خویدا؟ سته  ئاستی ده م له  و ههنفال گای آوردی بۆ ئه آۆمه
 

  نفال بكاته ك ڕۆشنبیری آوردی ناتوانت ئه آی الوازی وه  ڕۆشنبیرییه:لی ختیارعه به
                    .آی آولتووری یه دیارده
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زای هۆشیاریی   فه  له آی ئاماده یه  دیارده  ببته وه آی سیاسی ڕووته یه  دیارده نفال له ی ئه وه بۆ ئه
. بت مان هه آردن و زیندووڕاگرتنه و ئاماده آانی ئه سته ره بت آه دا، ده وه و بیرآردنه
،   خۆآردنی نییه عبیر له ی ته قینه آی ڕاسته  توانایه آی مردوو، آولتوورك آه ڕۆشنبیرییه

ستی ستاتیكی  ، هه زهتی تیدا الوا یه آی زۆر هوشیاری سیاسی و آۆمه یه آولتوورك تا ڕاده
قی  آی عه یه ه  بۆ مامه وه  ناتوانت بگوازته وه تی پرسه قییه  عه ، له آردوه ی نه شه فی گه لسه و فه

م گۆڕینی تراژیدیا  ڵ تراژیدیادا، به گه  له آردنه ه تاییترین جۆری مامه ره  سه پرسه. و فیكری
ی تراژیدیای  و ستراآتوره  آۆی ئه بهیی قووڵ دژ  خنه ختكی ڕه وه  ساته بۆ جۆره

  وه  بگوازرته وه  ئازاره  له  آه یه تراژیدیا آاتك مانای هه.  خته آی سه یه ، پرۆسه دروستكردوه
ماشاآردنی   ته رخان له رچه ی دونیا، بۆ پنتی وه وره بۆ هوشیاری، بۆ دادگایكردنكی گه

  ، له دایه  پناوی شتكی دیكه ، له  تراژیدیادا نییه پناوی خودی پاراستنی تراژیدیا له. آاندا شته
ر  سه  به وه ته  گریانی نه  تراژیدیا بوو به آه. تی خۆی  بۆ ئینسانییه پناوی پشكنینی مرۆڤدایه

ت و مانای خۆیدا، ئیدی  ر ماهییه سه  گریانی مرۆڤ به ی بووبته وه نوسی خۆیدا، بئه چاره
رز  نگی به  ده  به وه ی بیرآردنه له سه مه. تی مرۆڤدا ببینت رامه ی آه هو  گانه ناتوانت ڕۆك له

  ندی به یوه ر شتك په ی هه رباره رز ده نگی به  ده  به وه  بیرآردنه نفال، واته ی ئه رباره ده
            . یه  هه وه بنرخبوونی مرۆڤه

.  وه رمرۆڤی زیندوو بشكته  سه ن له نرخدانا رمرۆڤی مردوو،به سه ی نرخدانان له بت مایه ده
   نرخكردنی مرۆڤه آان و به ی مردووه وه ی یادآردنه بت پرۆسه نفال ده  ئه  له وه بیرآردنه
  بت له آی تازه ندییه یوه  په  دایكبوونی جۆره ونی له بت هه  آورتی ده به. آان بت زیندووه

آات،  آان ئاشكراده یستی خۆی بۆ مردووهو دا خۆشه  پرسه مرۆڤ له. نوا مرۆڤ و مرۆڤدا
   له  ڕۆتینی ترادسیونی، جۆركه  له دا جۆركه  دونیای ئمه  له ویستییه م خۆشه م ئه به

  آی دی له یه وه  بیرآردنه نفال واته یادی ئه.  قینه ستی ڕاسته ست و نه  هه ی خای له وه یادآردنه
 ستراآتوری  آی قووی به ندییه یوه  په  من شتك نییهبۆچوونی نفال به ئه. آان ستراآتوری شته

بی بت،  ره تی عه ی فاشییه می تاك و تاقانه رهه یاخود به. بت  نه وه گای آوردی خۆیه آۆمه
 قازانجی بچوآی خۆیان  ی دونیای آورد بت، آه  خۆفرۆش و خائینانه و هزه می ئه رهه یان به

 خودی  آی زۆری به ندیه یوه نفال په  ئه من پموایه. نن  داده وه وه ته روو قازانجی نه  سه له
  رگ ئاماده  مرۆڤ بۆ مه های ساه  ساه م ناسیونالیزمه ئه.  یه  هه وه ناسیونالیزمی آوردیشه

 ناوی  له.  یه م ناسیونالیزمه آردنی مرۆڤ بۆ مردن، ڕۆحی ئه آات، آولتووری ئاماده ده
م  آان، پكا ئه  آوردییه آانی حیزبه تییه ڕه  بنه  آۆی دروشمه گاته ه، تا د  بیگره وه رگه پشمه

  ئمه: ن وام ده رده آان به  آورده رۆآه بیستین سه مۆ ده  ئه آه.  ڕوه یانبات به  ده ڕۆحی مردنه
تی سیاسی آوردی  رعییه  شه بت آه مان بۆ ئاشكراده رگدۆستییه و مه  خون هاتووین پتر ئه به
تی خون ،،  رعییه  یاسای،، شه  به  آه بی نییه ره تی عه هنیا فاشیی  ته وه ئه.  ستاوه ر وه سه  له

  بژاردن له تا هه هه.  آوردستان  له ی سیاسیشه ری پرۆسه وهه  جه وه كو ئه آات، به ئیشده
 نوان  ر آات له تی خون، هه رعییه ر شه سه  له وه  پداگرتنه  له  جگه آوردستان، هیچ نییه

تی خون  رعییه  شه وه  دنیاییه وا به  ملمالن، ئه تی خوندا ببته هرعیی تی ماف و شه رعییه شه
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 بۆ  وه ڕنه گه ن، ده آه ك پشلده  مافی خه آانی ئمه رۆك و سیاسییه رآات سه هه.  وه یباته ده
شكی گرنگی میكانیزمی  به.  وه  ڕگای خونه ستھاتوو له ده تی وه رعییه آانی شه ته حیكایه

سازی   پیشه وه لره. بكات  مرۆڤ بۆ مردن ئاماده یه وه  ناسیونالیزم، ئه  له مجۆره ئهآارآردنی 
تی سیاسی  بی و زیھنییه ره تی عه شی ستراآتوری سیاسی فاشییه آی هاوبه سازییه مردن پیشه
آی  یه زیفه و وه آه ریه  هه چت آه ك ده  آایه دا له یه م هاوآشه م مردن له ، به آوردییه
،  ژادییه ی قانكردن و ورانكردنی نه سته ره بی، آه ره تی عه ی  فاشییه مردن له. خشن به پده
 مردن  وه لره.  ختكردنه جازی زیندوتی و توانای فیداآاری و خۆبه م الی آورد مه به
م  رسوڕمان بت، به بوون و سه راسیمه ی سه بت مایه رنجاآش، ده شكی گرنگ و سه به
   مردن شتك نییه یای سیاسی آوردی تووشی شۆك بكات، چونكه  شتك خه بۆته نفال نه ئه
  وه ختكردن ئه آوشتن یان خۆبه. یبكات راسیمه آنت یان سه  ڕابچه قی سیاسی ئمه عه
ر ستایشی مردن  سه  مۆڕاك خۆی له وه ، لره تی آوردیشه خالقیاتی سیاسه ری ئه وهه جه

آی  یه له سه  بۆ مه نفالی گۆڕیوه ی ئه وه ئه. نینی ناآات مردن تووشی ڕاچهدروستبووبت، 
   له  آه تی و آولتووری نویه یه كو ویژدانكی آۆمه آان نین، به  و گرنگ  سیاسییه مرۆڤانه

. م دروستبووه گرتن له خنه ر ڕه سه  
 

ساتكی سیاسی  ك آاره نفال وه هی ئ وه بۆ ئه.  چین ی ئوه تیانه  تایبه و پشنیاره  ئه:پرسیار
و  وه  جی ئاوڕدانه میشه  هه  آه وه شنك بمنته  چه ری ئینسانی آورددا به وه  یاده مژویی له

        دان؟ ی ئمه گه  دواڕۆژی آۆمه  له ی آه وانه و نه ن ئه  الیه ری له سه آردن بت له قسه
 

  آانی ئمه سیاسییه.  وه  نانوسته وه ته ری نه وه ت یاده نیا سیاسه  ته ختانه خۆشبه :لی ختیارعه به
م  ئه.  ماوه تیان نه(( مصداقیه)) و تۆمارآردنی مژوودا بوا و وه  نوسینه آی زۆر له یه ندازه تا ئه

نیا بۆ  كی آورد ته آانی خه  آوردستان حاآمن مژووی آورد و ئازاره مۆ له ی ئه سیاسیانه
دای   الوازی ئه  له یه م ئیداره الوازی ئه. هنن آارده ی سیاسی خۆیان به هزآردنی چنگۆله به

 دابگرت  وه ر ئه  سه توانیت پ له ك نه یه ئیداره. وت آه رده نفالدا ده آانی ئه  دادگاییه آوردیدا له
   له رپرسیاره بی باش بزانت، به ره دا بت زمانی آوردی و عه آه  هۆه رگك له بت وه  ده آه

ی  آه  ڕوونه ها ئینسانییه  و به قینه  ڕاسته  نرخه ك آه یه  بۆ آشه  تراژیدیاوه نفالدا له گۆڕینی ئه
ی دادگاییكردنی مژووی  ترین و گرنگترین پرۆسه وره  گه توانت له تك نه میلله. وت رناآه ده

 ژوورێ،   بنرته  آارامه و لیقه  سه ری به رگی زمانزان و دوو پارزه تدا دوو وه خۆرهه
ی پشنیار  له سه  مه آه له سه مه.  تراژیدیای خۆی دی و جیھانی بداته به ندكی ئه هه ناتوانت ڕه

 الی و ئیفلیجی و   بۆ خۆڕزگارآردن له آه یه وه ته  گردراوی توانای نه آه له سه كو مه ، به نییه
  آی و نھنی له  مردنی ناوه جۆرك له. ت قالنییه و عه  عبیر و ئیراده و ته ره ، به وه آردنه بیرنه
بت،   توانای گۆڕینی نه آات مرۆڤی ئمه ، مردنك واده دا نیشتووه ناوی مرۆڤی ئمه هه

بت، زانكۆآانی  آان نه بت، فری زانسته وانی دی بترست، فری زمان نه یل بت، له لمه مگه
  م ڕازی بت و له  آه بت، به عبیری نه  توانای تهق بن، وتنی زانست و عه شونی دواآه
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نفال   ناتوانت ئه ینییه  زه ت و پكھاته  سایكۆلۆژییه م جۆره خودی ئه.  وه یی سبكاته وره گه
  زن؟ آه نفال بگۆڕت بۆ شتكی مه بت چۆن ئه نه  زمان ئاماده آه. بگۆڕت بۆ شتكی گرنگ

تكی جاویدان و   بابه ین به نفال بكه چی ئه بت، به نه اماده ئ وره ركی گه ڕۆحی داڕشتنی هۆنه
   سنووری ئیشكردن و له ندك ڕنمایی له شكردنی هه  پشكه دی؟ پشنیار واته به ئه

  و تۆی تدا نییه  هزكی ئه دام ئستای ئمه ڕه و باوه م له ی تواناآانی ئستادا، به چوارچوه
   ڕۆحی پرسه نفال له ئه خته  سه وه لره. یدا ببینت آه وره  گه یه ئینسانی  ڕووه نفال له ئه

،  گه آی پرسه رییه وه ، یاده ری ئمه وه یاده.  و هزی داهنان  و بیگۆڕین بۆ وزه وه ینه دووربخه
ك یادكی تراژیدی  ، وه ك پرسه نفال وه ئه... ڕت  تناپه زای پرسه  فه  الی له  له وه یادآردنه

ك  مكی دی، وه رده دانی سه رهه ك هزكی بزون بۆ سه نفال وه م ئه ، به وه منته ده
.   توانای ئستای آورددا نییه یان له وه آی تر بۆ ژیان ئه دانی دیدگایه رهه تای سه ره سه

كو  ین، به آه  یادنه آانی له نفال و قوربانییه آانی ئه هیده ، شه  نییه وه نفال ئه ی ئه وه یادآردنه
  ین، ڕزی ژیان و ڕزی ماف و ڕزی ئازادی له آه  یادنه دا له گایه م آۆمه  مرۆڤ له یه وه ئه

رتی دۆست  رتی دوژمن و آه رت، آه گا بۆ دوو آه شكردنی آۆمه دابه.  وه ینه به بیرنه
  نفال واته ئهآردنی  یادنه.  الوه ینه نگكردن بخه پاندن و بده تی چه قیه شنین، عه وه هه

  سوودی چییه.  نفالی دروستكردوه ی ئه  سیاسییه ته قییه  سیاسی وعه و سیستمه آردنی ئه یادنه
نفالی   ئه  بگریت آه و جیھانه آی قووڵ له یه خنه ی ڕه وه وه، بئه یته نفال بكه یادی ئه

كو   بت، به وره كی گهی تاوان وه نیا یادآردنه نفال نابت ته ی ئه وه یادآردنه.  دروستكردوه
ت  سه ت و مرۆڤ و ده مكی سیاسه ر چه رابه فی به لسه وستكی فه  هه وه  پشتییه بت له ده

            .بت ئاماده
 

  رپرسیاره ند به ب، چه ده  بۆ ئه وه آانیی ئوه  جیاوازه عریفه  ته بی آوردی به ده ئایا ئه: پرسیار
           نفال؟  ئه دا له وه آردنه م بیرنه رده  به له

 
ی  فتاآاندا دونیای ئمه ست و حه  شه  له تحی آه تی سه  واقعییه  له و جۆره  ئه:لی ختیارعه به

تی   واقعییه  نه تی ئمه واقعییه. یاند ستكی ترسناك گه  ڕبه بیاتی آوردی به ده ، ئه وه گرته
م  خودی ئه. تی آاریكاتۆری بوو كو واقعییه  به، گرانه خنه تی ڕه  واقعییه سۆسیالیستی بوو، نه

ی مردنی زمان و مردنی  ، نیشانه داوه رنه ی به بیاتی ئمه ده زای ئه  تا ئستا فه  آه ته واقیعییه
رامۆشكرد،  مانكی درژ مرۆڤی فه رده  سه بی ئمه ده ئه.  ستی ئایدۆلۆژیایه نیگار و باده

ڵ  گه آردن له ه مامه.  وه  آورتكرده تایی و ساده ره آی سه یه ۆ ونهرێ و واقیعی ب  ده یای آرده خه
گا و   بۆ مرۆڤ و آۆمه  ڕوانینكی دیكه نفالدا، پویستی به ك ئه ی وه وره آی گه تراژیدیایه

  نه گرتنی دیمه آان و ونه  وناآردنی تراژیدیا بچوآه تی آاریكاتۆری له واقعییه.  یه ب هه ده ئه
آانی ئینسان   ساده مه  و غه وه ته آانی نه  بچوآه یتوانی ئازاره آاندا نوشوستی هنا، نه ئاساییه

  ته  واقیعییه مجۆره ئه. آان تۆماربكات وره  گه توانت ئازاره بكات، ئستا چۆن ده سته رجه به
. نوریدا بژین بس یاڵ له  قوویدا و خه مھنا ناتوانن دونیا له رهه ران به  نوسه آی له یه وه نه
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  یه وه ی ئه آه زیفه ردا وه وهه  جه  و مژوو بكات، دواجار له وه ته ت و نه ند باسی سیاسه ب چه ده ئه
یتوانی مرۆڤ  بكیش نه ده ر ئه  و مژوو، هه وه ته ك باسی چین و نه وه باسی مرۆڤ بكات، نه

بی  ده م ئه به.  خه بكی ببایه هد نوسی خودا ونابكات ئه نگی چاره  جه رك له وه ك  بوونه وه
 باشترین  ، له ی مرۆڤ پ نییه رباره ك آۆی آولتووری آوردی شتكی ده  وه واقیعی ئمه
،،  گای پرسه مكی،، آۆمه ر چه رابه  به آان بگت، ئمه  بۆ مردوه توانیت پرسه حادا ده

توانت  بیاتك نه ده  ئه  آورتی ڕاموایه  بهین، ،، ش بكه بیاتی پرسه ده ر،، ئه سه  له توانین قسه ده
شی  ر قسه گه. نفالیش بكات ر ئه سه  له ر مرۆڤ و جوانی بكات، ناتوانت قسه سه  له قووڵ قسه
                  .شناآات  هیچی دیمان پشكه والوه آاری به  و گریه وه  الواندنه آرد له

 
ر آوردبوونی  رامبه  به یه ی الی ئینسانی آورد هه یه  شاراوه و ترسه ئایا ئاستی ئه: پرسیار

 خۆی بكات   بری تۆه  بتوانت له  آه نی هزكی ڕۆشنبیری وایه  خاوه خۆی، ترسكه
و  رپرسیاره تی آوردی لی به سته ند ده  چه م هزه ئایا ئه. گری لبوردن بت  هه هزك آه به
        پشاندانی؟ رپرسیارن له ی بهآان ی آوردی و ڕۆشنبیره گه ندیش آۆمه چه

 
ر  هه.  شه آی سیاسی ڕۆشنبیری هاوبه یه زیفه وه هزآردنی ڕۆحی لبوردن،  به:لی ختیارعه به

 نوشوست  و، به خالقی پته آی فیكری و ئه یه مینه ب زه وازكی سیاسی بۆ لبوردن، به بانگه
  ، به وه داته نگنه تدا ڕه  سیاسه رله بوردن گهآی فیكری و آولتوریش بۆ ل یه رپرۆژه هه. آۆتاییدت
. تی  یه  بۆ ئاستی هۆشیاری آۆمه وه  ناگوازته وه  سنووری تزی تیورییه  له وه دنیاییه

خقی فیكری  تی و ئه یه خالقی آۆمه  تیدا ئه ی آه  گرنگانه ره مسه و جه  له آكه لبوردن یه
ر گروهكی دی، مانا فیكری   هه ر له  ڕۆشنبیران به دیاره. ن هك آاربك  شانی یه بت شان به ده

موو   هه جۆركی آوشنده مۆ به ت ئه دین و سیاسه.  وه دۆزنه آانی لبوردن ده خقییه و ئه
 لبوردن  ڕۆژ دوای ڕۆژ دین له.  دا آوشتوه رمی ئمه  هه ژیانیان له وه ركی پكه گه ئه

ی بیست  ده تی سه فاشییه.  وه رایی گرتۆته زگه گه رایی شونی ڕه  دینگهمۆ ئه.  وه وته آه دوورده
. ر دین  سه وه چنه آانی ده رخ ڕیشه تی هاوچه م فاشییه رڕاسیسزم، به  سه وه چووه آانی ده ڕیشه
  ڕاسیزمی دینی آه. ڵ ڕاسیزمدا گه ڕ له ك  شه  نه ختتره تی دینیدا سه ڵ فاشییه گه ڕ له  شه دیاره
ركی  ن، ڕووبه آه تیده ریه آان نونه فییه له  سه آان و بیریاره وه  ئیسالمییه توندڕه مۆ گروپه ئه

ڵ آۆی سیستمی  گه ڕی ڕۆشنبیران له مۆ شه ئه.  وه هشتۆته ژیان و تۆلرانس نه وه بۆ پكه
فی  لسه ی فهآ یه ر تزه ر پكھاتكی فیكری، هه ر آولتوورك، هه هه.  ڕی تۆلرانسه سیاسیدا شه

 و  وانی دی و خۆی پاآیزه  ملی ئه آان بخاته واوی گوناهه ته  بونیادنرابت، آه  وه ر ئه سه له
  تكردن له فره  ستایشی خود و نه  له ت بریتییه فاشییه.  تدایه تی فاشییه  خزمه رد ببینت، له بگه

  ق به رهه آوری بوو دهك نوقمی ستایشكردنی خۆی بوو، نوقمی  گایه ر آۆمه هه. وانی دی
  یه وه ترسناآترین شتیش ئه. ڕوات و خلیسكان ده ره  به آه گایه آانی ناو خۆی، آۆمه آشه

 هزكی  عس بۆبوو به به.  ببت ڤینییه ردی خۆئه و ده وتوو تووشی ئه گروهكی دواآه
ی   ڕووییشه  ڕووی فیكری و له  هزكی بوو له چونكه:  یه وه  ئه آه مه ترسناك؟ وه
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ست تووشی   بنده وته وتۆی آه ربازی ئه م هزكی مادی و سه وتوو، به  دواآه وه تییه یه آۆمه
  و جۆره دانی ئه رهه ری سه گه  آوردستان ئه مۆ له ئه. ی خۆی آرد شقكی آوشنده عه

   ئابوورییه هو هز  حوآمی ئه آانی آورد، به  سیاسییه ، هزه یه  هه  سیاسییه ڤینییه خۆئه
وی و نابینایی  شی توندڕه خلیسكانیان بۆ باوه ری هه گه ستیان، ئه  بنده وتۆته ی آه یه وره گه

قدیسكردن،   بۆ ته  هماو ئاماژه  له  په  نویه ستووره م ده شنوسی ئه خودی ڕه.  یه وره زۆر گه
دیوكدا  ، به رمیان نوسیوه ستووری هه ی ده ی پرۆژه وانه ئه. ڤینی پاندنی ڕزو خۆئه بۆ سه

  و زمانه می ئه رهه قییان به ی تریشدا عه آه فیدا و به دیوه له ی سه وه زای بیرآردنه  فه نوقمن له
  ره  تا بژه وه آانه وره  گه  سیاسییه  له تك آه الغه به.  زراوه دا دامه ند ساه م چه  له  آه یه الغییه به
تك  الغه به. ن آه ی پده آان قسه  حیزبییه نوسه آان و ڕۆژنامه واره  خونده  نه فزیۆنییه له ته

ی ناو  ڕۆك وبكرۆك، بۆ شازاراوه ی بناوه  بۆ وشه ت و مافی گۆڕیوه ی دیموآراسییه وشه
  نه. خالقی ی ناوسیستمی فیكری و ئه ك بۆ شازاراوه وه ی سیاسی، نه نده سیستمی پوپاگه

آانی خۆی،   سیاسییه  بقه تی آوردی به فییه له رسامبوونی سه  سه و  دۆخه م جۆره بینینی ئه
   له آانی آورد جگه  سیاسییه وه  دۆخكه ته ئستا چووینه. ن یه م آشه ی ئه وره هۆآاری گه

  مه ئه.  هیچی دی نابینن والوه آانیان به خانه آانیان و فۆآه وره  گه آانی خۆیان و بازاڕه الره ته
ی خۆی  آه  تاریك و تراژیدییه ر آات ڕووه ت هه سه ، ده ژیانه وه ر پكه ترسی سه  مهترین وره گه
و  ره ربازی و سیاسی بوو، به ر هزی ئابووری و سه سه نیا چاوی له بینی و ته نه
  بوو به نجامی شانازیكردنی آۆرانه ره ت ده نازییه. ڕوات آی ترسناك ده بوونكی ناوه نده گه
آان و  ی مافه شه  غه گا به ی آۆمه شه ی گه وه بری ئه ، له وه آانه ربازییه  ئابووری و سه هوت ستكه ده

آان  رآووتكردنی ئازادییه آی سه ك چه ی ئابوری وه شه  گه وه وانه  پچه آان بپون، به ئازادییه
 له  اراندا، بهتد سه ستی ده  ده ی له وه  آوردستان و گردبوونه آردن له شه گه. هنن آارده به

تی آوردی  سه  ده ، آه  آۆتاییھاتووه تی حیزبی آوشنده رجسییه  نه دایكبوونی جۆرك له
دا لبوردن و تۆلرانس  زایه  فه  مجۆره له.   آردوه رزی نامرۆڤانه  لووتبه تووشی جۆرك له

ڕی  شه. آان ۆڤهخالقی مر  هۆشیاری ئه شك بن له ك به وه تی سیاسی، نه الغه  به شكن له به
آات   واده  بكرت، آه  ترسناك و دیدآوژه ڤینییه و خۆئه ی ئه بت ئاراسته  ده ڕۆشنبیریی ئمه

ئستا . گادا بكات واوی آۆمه ر ته سه وا به آی ناڕه دنازییه  دایكبت به تك له سه ده
،   آردوه تی دابین نه هی ری آۆمه روه می دادپه نی آه  الیه یه  آوردستاندا هه تك له حكومه

  وه ت لره فاشییه. ستوور و یاسا  ده تی خۆی بكات به وت ڕز و قودسییه یه ش ده وه ر به رابه به
. بت  دایكده حم و آورتبین له سی به تی آه ت و سایكۆلۆژییه  زیھنییه وه خات، لره را ده گه
  وه  لبوردن و پكه پنت، له ی خۆیدا بسهآان وه ر نه سه خت به ك حوآمی پشوه گایه ر آۆمه هه

ر  سه  آوردستان دیالۆگی له مۆ له ی ئه ستووره ده و ری ئه وهه جه.  وه وتۆته ژیان دوور آه
  آه... ژی ی سیاسی آوردی تیاده  نوخبه  آه یه خالقییه و شیزۆفرینییا ئه ی ئه آرت، ئاونه ده
رای و  لگه پاندنی مگه ت، سه آانی دیموآراسییه میكانیزمه   به قه پاندنی حوآمی موته ویش سه ئه
ق، سووآكردن و ڕیسواآردنی ڕۆحی فیكرو  نگی دیالۆگ و عه ر ده رابه  به راییه رگه ماوه جه

  مه سته آی ئاوهادا ئه زایه  فه له. تدا سه  پناوی جوانكردن و دیكۆرآردنی ده  له ڕۆشنبیرییه
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آسانی و  مكی ماف و یه ندی چه  پابه مككه لبوردن چه. بوردن بكاتخالقی ل  ئه  له مرۆڤ قسه
م   ئه  آه یه یه وره و هیستریا گه مژووی حیزبی آوردیش، مژووی ئه...  تییه یه آی آۆمه هاویه
گای   آۆمه ك آه ، هیستریایه تدا تووشیبووه سه  پناوی ده  له وه ڕینه  دوای ڕاپه  له یه نوخبه

  ته تی ئابووری بوونه فافییه زا و دادگاآان، شه رزڕاگرتنی فیكر، ئازادآردنی قه نی، به ده مه
ری  روه دا مانای دادپه گای ئمه  آۆمه مۆ لبوردن له ئه.  رده م ده مین قوربانی ئه آه یه

ر   هه  دوور له ی حاآم آه قی نوخبه تی بسنوور و موته سه ی ده وه مكردنه تی و آه یه آۆمه
ر  رابه  تاوانیان به ی آه وانه  له نیا لبوردن نییه ن، لبوردن ته آه  ئیشده قینه آی ڕاسته درییه چاوه
  ت هند نه سه  تییدا ده تی نویه یه كو داڕشتنی سیستمكی آۆمه ، به  تۆمارآردوه لی ئمه گه

روو   سه ت له سه ر شنكدا ده  هه ، له وه مووانه رووی هه  سه وته بت، بكه ئاوست و فووی تنه
   له  تۆلرانس جگه آردن له ها بوو، ئیدی قسه ری ڕه  بوو، آۆنترۆكه وه كه موو خه هه
تی  الغه  آوردستان ڕۆژگاری زینی به  له مۆ ئمه ئه.   هیچ نییه والوه تكی بۆش به الغه به

آان خای  قینه  مانا ڕاسته ی لبوردنیش له وشه   وه لره. ژین بۆش و ڕیتۆریكی سیاسی پوچ ده
              . وه بۆته

 


